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ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΜΕ 1-0 ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ο ΠΑΣ

Μετά από ένα ματς που δεν είχε πολλές φάσεις, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ
Γιάννινα, με την προσωπικότητα του Μάριν να κρίνει την αναμέτρηση, αφού με δικό του
γκολ στο 63ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τους 3 βαθμούς και τον άτυπο τίτλο του
«πρωταθλητή χειμώνα».

Ο Ολυμπιακός με το αποτέλεσμα αυτό θα κάνει γιορτές στην κορυφή, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα
θα στρέψει την προσοχή του στο κύπελλο, ελπίζοντας ότι το 2018 θα είναι πολύ καλύτερο
από τη χρονιά που φεύγει και στην οποία ο ΠΑΣ δεν είχε καλό πρόσωπο.

Ο Πετράκης προτίμησε ένα σύστημα 5-4-1 για να κατεβάσει την ομάδα, με τον Γιαννίκογλου
να παίρνει τη θέση του Βελλίδη, τον Αποστολόπουλο να παίζει δεξί μπακ και τον
Μπουκουβάλα αριστερό. Οι Μπέριος, Μαυροπάνος και Σκόνδρας ήταν οι 3 στόπερ. Στα χαφ
στα πλάγια έπαιξαν Μανθάτης και Χαλκιαδάκης και εσωτερικά οι Λίλα και Γιάκος και στην
επίθεση ήταν ο Κόντε.

Με το σχήμα αυτό κατάφερε να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Γιαννίκογλου,
ο οποίος νωρίς στο ματς έδειξε τα αντανακλαστικά του σε χτύπημα φάουλ του Φορτούνη
και από εκεί και πέρα δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, αφού τα σουτ των παικτών του Τάκη
Λεμονή γίνονταν από μακριά και τα περισσότερα ήταν άστοχα. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις 6
στα 13 βρήκαν εστία.
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Κι ενώ αμυντικά ο ΠΑΣ ήταν καλοστημένος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του, επιθετικά
ήταν πολύ δύσκολο να «χτίσει» κάτι. Ο Κόντε δεν φάνηκε να είναι σε καλή μέρα, ενώ
Χαλκιαδάκης και Μανθάτης δεν κράτησαν την μπάλα και δεν δημιούργησαν πολλούς
συνδυασμούς. Ο Γιάκος ήταν εκείνος που διατηρούσε κάπως κατοχή μπάλας και
προσπαθούσε να μοιράσει παιχνίδι, αλλά περισσότερες από 3-4 πάσες συνεχόμενες
μεσοεπιθετικά δεν έβγαιναν για την ομάδα. Έτσι οι παίκτες του Πετράκη «εκβίασαν» κάποια
μακρινά σουτ, από τη στιγμή που δεν ήταν εύκολο να γίνουν αποτελεσματικοί κοντά στην
περιοχή του Προτό. Προϋποθέσεις, πάντως, βρήκε ο ΠΑΣ, αλλά έλλειψε η ταχύτητα στις
αντεπιθέσεις, αφού δεν ταίριαζε πολύ στον Ισπανό στράικερ αυτού του είδους το παιχνίδι.

Ο ΠΑΣ έβγαλε το ημίχρονο χωρίς να γίνουν οι πολύ μεγάλες φάσεις και μπήκε με την ίδια
συγκέντρωση και στην επανάληψη. Ο Ολυμπιακός ψάχτηκε με στημένες φάσεις και αρκετά
από τον άξονα και τελικά βρήκε το γκολ στο 63' όταν ο Μάριν κινήθηκε από δεξιά έξω από
την περιοχή, η Σκόνδρας δεν πήγε αμέσως πάνω του να του κλείσει την επιλογή του σουτ
και ο Γερμανός μ' ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0. Πολύ δύσκολο γκολ, αλλά και
γκολ που έδειξε την ποιότητα του εκτελεστή του.

Παρά το γκολ ο ΠΑΣ δεν έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του στο ματς, πάλεψε και
προσπάθησε προς το τέλος να κάνει κάτι, με τον Πετράκη να ρίχνει στο ματς Μπετρά,
Βιδάλ και Νικολιά, «φρεσκάροντας» τη μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά δεν δημιουργήθηκε κάτι
που θα απειλούσε τον Προτό. Ουσιαστικά οι Ηπειρώτες έκλεισαν το ματς χωρίς ευκαιρία.

Ο Ολυμπιακός σωστά διαμαρτύρεται για γκολ του Ανσαριφάρντ στο 73ο λεπτό. Η μπάλα
πήγε οριζόντιο δοκάρι και μέσα από τη γραμμή, αλλά βοηθός και διαιτητής δεν το
αντιλήφθηκαν με την ταχύτητα που είχε η μπάλα.

Όλοι οι παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα διακρίθηκαν για το αμυντικό τους παιχνίδι. Ακόμα και οι
Μανθάτης και Χαλκιαδάκης που είναι περισσότερο επιθετικογενείς παίκτες, τα πήγαν
άψογα αμυντικά, αλλά επιθετικά όπως αναφέραμε ο ΠΑΣ δεν έγινε καθόλου απειλητικός.

Ο α' γύρος ολοκληρώθηκε με μόλις 17 βαθμούς συγκομιδής, που είναι κάπως ανησυχητική
για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη. Θα πρέπει η ομάδα να κοιτάξει τώρα το παιχνίδι της
Πέμπτης στη Λιβαδειά για το κύπελλο και από εκεί και πέρα το 2018 πρέπει να ξεκινήσει
οπωσδήποτε με νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης.
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Πετράκης: «Χειριστήκαμε καλά το ματς αμυντικά, όχι επιθετικά»

Δίκαιη χαρακτήρισε ο Γιάννης Πετράκης τη νίκη του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στον
Μπέριο που είχε αψιμαχία με τον Ταχτσίδη στα πρώτα λεπτά του ματς. Όσον αφορά τον
Γιαννίκογλου, φάνηκε ευχαριστημένος και είπε ότι ήταν μια επιλογή που θα στηρίξει και
στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα επεσήμανε ο Έλληνας τεχνικός στην συνέντευξη τύπου για:

Τον αγώνα: «Eίχαμε σήμερα δύσκολη δουλειά με μια πολύ καλή ομάδα και σε δύσκολη έδρα.
Για την ομάδα μου είμαι πολύ ευχαριστημένος από το πως χειριστήκαμε και αμυντικά και
τακτικά το ματς μέχρις ότου έρθει το γκολ του Μάριν. Δυσκολέψαμε τον Ολυμπιακό αλλά
δεν είχαμε φάσεις. Όπως εξελίχθηκε το ματς ήταν δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού αλλά
προσπαθήσαμε πολύ».

Το εάν είδε βελτίωση: «Νομίζω ναι. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι ήμασταν βελτιωμένοι. Στο
2ο μέρος χάλασε η ισορροπία μας από το γκολ. Μετά είχε φάσεις ο Ολυμπιακός. Επιθετικά
δεν είχαμε την εικόνα που θέλαμε. Παίζει και ο αντίπαλος σε αυτά τα ματς. Δεν παίζεις
μόνο εσύ».

Τον Μπέριο και την συμπεριφορά του: «Κοιτάξτε δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο Μπέριος έχει
εκρηκτικό χαρακτήρα. Έχει γίνει και σε άλλα ματς και έχει αποβληθεί. Ο Θοδωρής είναι
εξαιρετικός παίκτης και παιδί. Δεν ξέρω το τι τον ενόχλησε αλλά αυτές οι συμπεριφορές
είναι σε βάρος της ομάδας. Όταν ο αμυντικός σου χάσει την ηρεμία του είναι σε βάρος
σου».

Τον Γιαννίκογλου και το κατά πόσον θα συνεχίσει βασικός: «Βήμα βήμα πάμε. Έδωσα χρόνο
στον Γιαννίκογλου. Θεωρώ ότι είναι καλό και για την ομάδα και για τους κίπερ. Θα στηρίξω
τον Μάκη».
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Την σημασία του αγώνα και τις απουσίες αλλά και το επόμενο ματς Κυπέλλου: «Πάντα
χρονικά με βάση τα δεδομένα προσδιορίζουμε το που θα εκτίσουν οι ποινές. Εμείς είχαμε
και ατυχίες όπως με τον Καρανίκα που είχε αποβληθεί ενώ είχαμε δηλώσει παίκτες. Είχαμε
και τραυματίες τον Τζημόπουλο και τον Ναδάλες. Δεν προφυλάξαμε κανέναν. Απλώς ήταν
οι συγκυρίες και τα προβλήματα που είχαμε».
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